
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților 

din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi  

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu băieţi şi 

fete), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 

fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de 

baschet”(liceu băieţi şi fete), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 

școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - raportul de specialitate nr. 3315/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din 

cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” ”(liceu băieţi şi fete), „Campionatul 

județean de volei” ”(liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi 

fete; liceu băieţi şi fete),  conform Anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 33000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet”(liceu băieţi şi fete), 



„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 

fotbal”(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 97 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017   
         

         ROMÂNIA                   ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA            JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 PREAMBUL 

 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și care acționează pentru realizarea 

obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 

domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 

și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi şi fete), a „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor 

la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete). 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 

reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 

Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 

lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

PĂRȚILE 

1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 

DUMITREL, în calitate de Preşedinte, 

pe de o parte, şi 

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela 

DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General,  

pe de altă parte, convin următoarele: 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2017, împreună 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 

competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 

anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă. 

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția 

fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 

Județul Alba; 

  promovarea spiritului competițional și de echipă; 

  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 

pentru sportul de performanţă; 



  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 

liber; 

  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 

etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2017. 

ARTICOLUL 4 – SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este 

de 33000 lei alocaţi după cum urmează: 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 6000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 7000 lei; 

 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, este alocată suma maximă de 20000 lei. 

  Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 

prin Consiliul Județean Alba.  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramurile 

sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramura 

sportivă fotbal; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier 

superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învăţământ, nr. de tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 

 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 

Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport, nr. de tel. 0721 211.014, email: 

negrescu_mihai@yahoo.com. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

http://www.cjalba.ro/


ARTICOLUL 7 – AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 

sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 

şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 

Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 

prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă 

să-l execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

protocol de colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 

notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

ARTICOLUL 9 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale 

a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un 

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile 

asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 

nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 

obligaţiile până la această dată. 

 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi…………, în 4 (patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

           Judeţul Alba, prin                                                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

 

                  Președinte,                                                                  Inspector Școlar General, 

           Ion DUMITREL                                                      Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 

 

            Director executiv, 

              Marian AITAI 

      

           Director executiv,  

                 Ioan Bodea          

 

               Vizat C.F.P.      

         

           Consilier juridic         



                                                                                              Anexa la Protocolul de colaborare 

 

REGULAMENT 

   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 

școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

Preambul 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și 

funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a 

Sportului în România - perioada 2016 -2032 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul 

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean”. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2017. 

 

CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), care are ca 

scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 

completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 

componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 

elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 

şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 



Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 

 2 puncte pentru echipa care câştigă;  

 1 punct pentru echipa care pierde;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 

pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 

elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 

elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului 

de masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 



Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 

FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 

 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  

 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  

 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 5. Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi 

fete), care are ca scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul 

preuniversitar. 

Campionatul, va avea loc în decursul anului şcolar 2017-2018 şi se va desfășura pe etape:  

 etapa(faza) locală 

 etapa(faza) judeţeană 

 etapa pe zonă(participă câştigătoarea fazei judeţene) 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Activitățile din cadrul concursul sunt:   

lansarea campionatului, înscrierea echipelor, prezentarea regulamentului de 

concurs, prezentarea materialelor de promovare a concursului; 

 desfăşurarea etapei locale; 

 desfăşurarea etapei judeţene.  

 

Desfăşurarea competiţiei se va face după cum urmează: 

 

1. Învăţământ primar – băieţi și fete (competiţiile au finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m; 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4    

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc, în fiecare colț 

al suprafeței de joc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 10 de minute fără prelungiri; 

durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar 

ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  



 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 

 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;  

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 

jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 

s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 

pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 

apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o 

culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  

 jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru ceilalţi participanți la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 

este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 

Jocului (conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o 

distanță de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 

Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 

linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 

când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 

coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 

repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 

portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 

începere. 



Mingea în joc 

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 

să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 

va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 

Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 

depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 

a ieșit de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 

aceasta intră în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: Lovitura 

liberă directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 

la o distanță de 5 m față de minge. 

Dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

Lovitura de pedeapsă 

Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul 

propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta 

să fie în joc. 

Lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 

Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat 

de un coechipier;  

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un 

coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.  

În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă;  

 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 

face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 

lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 

unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul 

pe teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 

eliminarea temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 

minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  



 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de 

eliminare;  

 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv 

și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 

departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 

executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 

de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 

joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 

alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici 

uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 

marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 

singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

 

2. Învăţământ liceal şi profesional – băieţi și fete (competiţie cu finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 

Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m. 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu  minge nr. 5. 

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț 

al suprafeței dejoc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte două reprize a câte 20 de 

minute fără prelungiri;  

 durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

 lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., 

iar ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  

 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 



 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt 

jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat; 

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 

jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 

s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 

pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 

apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare 

diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  

 jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru toţi participanții la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 

este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 

Jocului (conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță 

de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 

Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 

linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 

când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 

coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 

repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 

portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 

începere. 

Mingea în joc 



Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 

să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 

va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 

 Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 

depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 

a ieșit de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 

aceasta intră în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: 

 lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 

la o distanță de 5 m față de minge. 

Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

 lovitura de pedeapsă - se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile 

enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află 

mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc. 

 lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 

o Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în 

mod deliberat de un coechipier; 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct 

de la un coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine. 

o În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă; 

 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este 

jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 

face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 

lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 

unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în 

fotbalul pe teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 

eliminarea temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 

minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  

 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul 

de eliminare;  



 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat 

definitiv și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 

departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 

executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 

de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 

joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 

alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici-

uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 

marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 

singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor 

fi premiați cu diplome, cupe și premii constând în echipamente sportive. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017.  

Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 

„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet, volei şi fotbal” puse la 

dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  

     


